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ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Άµεση και επείγουσα ανάγκη για Αποκατάσταση
Αντλιοστασίου στην ∆.Ε. ∆ιονύσου στη θέση Τρία Πεύκα

Βλάβης

στη

Γεννήτρια

Η εισήγηση του θέµατος προτείνεται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αφού ελήφθη από την
Υπηρεσία µας το υπ’ αριθµ. 26203/3.8.2018 έγγραφο που ενηµερώνει για βλάβη που έχει
παρουσιαστεί στην γεννήτρια αντλιοστασίου της ∆Ε ∆ιονύσου, θέση Τρία Πεύκα και της αδυναµίας
λειτουργίας της σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος.
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το
άρθρο 203 εδ. 3 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'): Μεταρρύθµιση του θεσµικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις
για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018): «1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και
ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) …,
δ1) Αποφασίζει αιτιολογηµένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής
υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».
2) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”
3) Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α’/5.8.2016)
4) Τον Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
5) Το υπ’ αριθµ. 26203/3.8.2018 έγγραφο του Προϊσταµένου του Τµήµατος Ύδρευσης του ∆ήµου
6) Την υπ’ αριθµ. 3096/26350/6.8.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου περί άµεσης και επείγουσας ανάγκης για
την Αποκατάσταση Βλάβης στη Γεννήτρια Αντλιοστασίου στην ∆Ε ∆ιονύσου στη θέση Τρία Πεύκα
7) Την υπ’ αριθµ. 26352/6.8.2018 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στην εταιρεία ΕΒΙΑΡ ΑΕ
8) Την υπ’ αριθµ. 26464/7.8.2018 Προσφορά της εταιρείας ΕΒΙΑΡ ΑΕ
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Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως
-

Εγκρίνει την σχετική Τεχνική Περιγραφή της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος

-

Αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Αποκατάσταση Βλάβης στη
Γεννήτρια Αντλιοστασίου στην ∆.Ε. ∆ιονύσου στη θέση Τρία Πεύκα» στην εταιρία
ΕΒΙΑΡ ΑΕ µε έδρα Θερµοπυλών 71-73 Χαϊδάρι ΤΚ 12461, ΑΦΜ 095593498 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ, αντί του ποσού των 1.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 288,00€, σύνολο δαπάνης
1488,00€.

-

Η σχετική έγκριση δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα γίνουν σύµφωνα µε το άρθρο 203
του Ν. 4555/2018.

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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